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Raparigas do DREAMS no Bairro Micajune, Quelimane



Período de Implementação

O DREAMS da WV é uma iniciativa que está sendo implementada pelo Projecto SCIP
(Strengthening Communities through Integrated Programming) Ogumaniha, na
Província da Zambézia à nível das comunidades.

Local: Distrito de Quelimane e Nicoadala.

Período de Implementação: Abril de 2016 à Março de 2019.

Beneficiárias: 24,854 raparigas de 10-24 anos de idade, fora da escola vulneráveis,
grávidas HIV negativo, “HIV positivo”, pós-parto e as que estão a amamentar.

• De Junho de 2016 à 30 de Setembro de 2018, foram alcançadas 18.638 raparigas
vulneráveis fora da escola, de 10-24 anos.

• No ano fiscal de 2018, apenas 13,320 raparigas participaram de forma regular em
Clubes de raparigas dentro das suas comunidades;



 Para o empoderamento da rapariga e mulher jovem vulnerável

ao risco de contaminação pelo HIV/SIDA, a WV focalize-se nos

seguintes pacotes:

Pacotes Oferecidos

• Mobilização comunitária para a mudança de Normas do Gênero;

• Mobilização das Raparigas, Mulheres Jovens e Encarregados sobre a 

prevenção do HIV/SIDA;

• Mobilização sobre o Planemento Familiar;

• Provisão do Preservativos e mobilização sobre a importância e uso correcto

do Preservativo;

• Envolvimento dos Parceiros Sexuais (Com VBG,Normas do Gênero, 

Prevenção do HIV/SIDA e Planeamento Familiar) DREAMS like; e

• Fortalecimento Econômico e Habilidades para a Vida.



Memorandos de Entendimento
• IFPELAC

• GEADN

• AJOCS

• MEMBROS DA COMUNIDADE

Recursos disponibilizados
• 4 máquinas de Costura á IFPELAC;

• 14 máquinas de Corte e Costura para á rapariga através de GEADN;

• 2 Motorizadas á GEADN para supervisão dos trabalhos nos Clubes de raparigas;

• 10 laptops disponiveis para curso de informática;

• 1 impressora para GEADN 

• 350 bicicletas para Mentoras e E.Par (256 em Nicoadala)

• 5 bicicletas para Parteiras tradicionais

Parcerias Sustentáveis



• Criação de um link forte e de confiança entre as raparigas vulneráveis através do 

estabelecimento de 375 Clubes de raparigas, dos quais 143 em Nicoadala e 232 em

Quelimane – (271 estabelecidos no FY2018);

• 3004 raparigas estão a fazer pequenos negócios e regressaram à escola graças a prática de 

Poupança;

 42 raparigas foram formadas profissionalmente em Corte e Costura;

 11 raparigas foram formadas profissionalmente em Contabilidade;

 07 raparigas foram formadas profissionalmente em Culinária;

 04 raparigas foram formadas profissionalmente em Secretariado;

 04 raparigas foram formadas profissionalmente em Eletricidade;

 01 rapariga foi formada profissionalmente em Mecânica; e

 56 raparigas beneficiaram-se de aulas de Informática. 

Empoderamento da Raparigas para a 

redução de contaminação do HIV-SIDA



 04 raparigas foram contratadas pelo SDEJD para serem alfabetizadoras nas 

suas comunidades (Inhafuba, Munhonha, Namacata e Nicoadala Sede) para 

o ano lectivo de 2019;

 20 raparigas beneficiaram-se cerca de 10 hectares de terras para a 

agropecuária;

 350 raparigas estão a frequentar o curso de Corte & Costura em Nicoadala; 

 25 raparigas estão a frequentar o curso de Culinária em Nicoadala.

Outros ganhos com parcerias sustentáveis



• Provisão de preservativos masculinos;

• Formação e Criação de Grupo de Poupança;

• Sessões de aconselhamento sobre HIV/SIDA;

• Sessão de Violência Baseada no Gênero e Normas do Gênero;

• Sessão de Planeamento Familiar.

Pacote de Actividades dentro da Plataforma   

Layering



Experiência com o Layering

Eva Lourenço, 17 anos, confidencia a Mentora sobre os serviços do qual prefere ser referida.

Actualmente, 20596 raparigas estão cadastradas na base de dados do layering à nível de Quelimane
e Nicoadala.



• A  Rapariga é mobilizada no Clube dentro da sua Comunidade;

• No final de cada sessão a Mentora lembra a rapariga onde pode encontrar os

serviços mencionados durante a sessão, normalmente SAAJs, US ou Cantinhos

Escolares;

• Algumas raparigas voluntariamente pedem uma Guia de Referência naquele

momento;

• A Mentora conversa com ela em voz baixa, a parte e passa a Guia de Referência

(porque ela deve confidenciar o tipo de serviço que quer, e  onde ela quer ser

atendida);

• Outras Raparigas correm para a casa da Mentora pedir Guia de Referência

quando ela, seu filho ou marido está doente.

Experiência com o Leyaring



Click to edit Master title style

Percurso da Elsa Bernardo no processo do Leyaring



• Tem 20 anos de idade, é rapariga do DREAMS e recorreu a Mentora para 

orientar - lhe quando ela esteve gravida.

“ Ouvia sempre aqui no Clube que nós tinhamos um atendimento VIP nas

Unidades Sanitárias. Então, quando estava no nono mês da minha gravidez eu

disse a Mentora que queria um atendimento VIP no meu parto.”

Foi neste momento que ela me referiu para o SAAJ de 24 de Julho, foi lá porque

eu disse - lhe que queria tudo bem organizado e com sigilo. Cheguei lá, O SAAJ 

estava novinho, limpo e com AC ligado. A enfermeira estava sorridente, e disse

voce tem prioridade porque você vem do DREAMS, me senti única, e provei

que era realmente VIP”, disse Elsa.

O percurso da Elsa Bernardo



Ela seguiu o aconselhamento da enfermeira do SAAJ, controlou a sua

gravidez e teve parto seguro dentro unidade sanitária. A enfermeira que 

lhe atendeu no SAAJ,  saudou a Elsa durante os 3 dias que ela ficou na

enfermaria depois do parto.

“Para além de receber o preservativo aqui no clube, voltei lá no SAAJ 

para fazer DEPO Provera e fui testar de novo  HIV/SIDA, por isso eu falo

para as outras meninas não sofrerem aturar longas filas nas unidades

sanitárias”, fechou Elsa feliz.

Ora vamos ver o percurso da Elsa Bernardo



• “Atendemos muitas raparigas do DREAMS referidas por vários

parceiros. A maioria trazem Guias de Referências passadas pelas

Mentoras da comunidade e outras vem acompanhadas pelas próprias

Mentoras”. 

• “A rapariga no SAAJ é uma prioridade e conseguimos oferecer maior

parte dos serviços que elas procuram exemplo dos mêtodos de 

planeamento familiar, Teste em HIV/SIDA, o preservativo, estes são os

mais procurados aqui no SAAJ. Os serviços que não temos aqui, 

referimos para outros sectores aqui mesmo na unidade sanitaria”, disse

Aurora feliz.

Aurora é uma enfermeira contractada pela FGH para assistir as raparigas do 

DREAMS no SAAJ. Ela já se despediu dos parceiros que está de malas

aviadas para Licuar em Nicoadala onde irá exercer as mesmas funções.

Nós como organização estamos gratos por contar com apoio da Aurora para 

provisão de serviços para as raparigas.

O depoimento da Aurora Alberto, Enfermeira do 

SAAJ 24 de Julho-Quelimane



1. Nº de Raparigas e os serviços recebidos;

2. Informação de cadastro da rapariga para arquivar fisicamente; e

3. Serviço que cada rapariga ainda não recebeu.

Desafios do layering

• Até ao momento não se consegue fazer o DOWNLOAD de nenhum
dado na base;

• A filtração de dados é deficiente. Propõe-se filtros por indicador;

• Algumas raparigas ainda enfrentam longas filas em algumas US, sub-
pretexto de falta de conhecimento do DREAMS por parte de algum
pessoal de saúde;

• Ainda há raparigas que vão aos SAAJs ou US sem guias;

• Raparigas preferem ser referidas directamente para o SAAJ ou US; e

• Algumas raparigas não trazem de volta às contra referências.

Tipo de Relatório que gostariamos de 

extrair na base do layering



A discussão sobre a graduação das raparigas está assente em três critérios:

 Conhecimento

• A rapariga está ligada a um link de amigas e mentoras da sua confiança; 

• Ela sabe sobre a sua sexualidade; 

• Conhece os riscos e soluções para se prevenir do HIV/SIDA; 

• Conhece a importância de cuidados à sua saúde; e

• Sabe que tem poder sobre a sua vida, tem poder de negociação sobre a sua

vida sexual.

 Empoderamento Econômico – Se ela tem habilidades sustentáveis para a 

sua vida (poupança, negócio, voltou a estudar, pode sozinha pagar um curso

profissional, sabe gerir o seu dinheiro…) 

Graduação das Raparigas



 Adesão aos serviços de saúde

• Confia e usa os serviços de saúde para tudo (PF, consultas,prevenção e 

tratamento do HIV/SIDA etc);

• O projecto também está a envolver o governo e a comunidade local 

para que a rapariga tenha um ambiente favorável (GEADN, DDA, 

alfaiates locais, cozinheiros, DDEC) com os quais existem

Memorandos de compromissos que cada um tem na provisão do bem

estar da rapariga dentro da sua comunidade.

Graduação das Raparigas



OBRIGADA


